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ABSTRAK

Penelitian ini membahas penggunaan aplikasi/ metode Analysis Network Process (ANP)
untuk menganalisis kebijakan yang telah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Hasil analisis ANP pada penelitian ini memberikan nilai inkonsistensi kurang dari
0,1 sehingga dapat dinyatakan hasilnya adalah konsisten. Penelitian dilakukan dengan
melibatkan 2 informan, dimana pada informan pertama, kriteria yang dianggap lebih dominan
adalah : Peningkatan pelayanan, Perluasan channel, Quality assurance, dan Pengurangan
Jangka waktu audit, sedangkan pada informan kedua, kriteria yang dianggap lebih dominan
adalah : Konsultasi dan pemeriksaan wajib pajak, penambahan formasi KPP, Prosedur
penilaian, dan Meningkatkan audit coverage ratio. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, masih
terdapat gap atau perbedaan antara persepsi Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak,
khususnya dari sektor Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada penelitian ini
jumlah informan sangat terbatas sekali, sehingga data dan pendapat yang diperoleh tidak
dapat dijadikan tolak ukur mengenai penerapan strategi yang dilakukan Direktoran Jenderal
Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Jika ada yang berminat untuk melakukan penelitian yang serupa,
penulis menyarankan untuk menambah jumlah informan baik dari sisi DJP maupun
pengusaha pelaku UMKM agar dapat diperoleh gambaran yang lebih luas (global) mengenai
strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor
UMKM
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